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1. Rizikos vertinimas vykdant gelbėjimo darbus ant ledo ir prevencinės
priemonės
Gelbėjimo darbai ant ledo, kaip ir bet kurie gelbėjimo darbai, yra susiję su didele rizika.
Norint įvertinti gresiančią riziką, būtina gerai suprasti gelbėjimo darbų ant ledo pobūdį. Kadangi
gelbėtojai savo darbo vietos nesirenka yra neįmanoma iš anksto visiškai įvertinti jų darbo vietoje
veikiančią riziką, tačiau galima įvertinti bendrąją riziką, kuri lydės kiekvieną gelbėjimo operaciją
ant ledo.
Pabandykime nustatyti riziką, t.y. pavojaus, galinčio padaryti žalą, poveikį gelbėtojui,
gelbėjimo ant ledo metu:
 incidentas ant ledo dažniausiai įvyksta dėl ledo lūžimo, todėl ir pats gelbėtojas nėra
apsaugotas nuo įlūžimo ir atitinkamai susiklosčius aplinkybėms gelbėtojas gali patirti traumas
įlūžus ledui;
 įlūžus ledui gelbėtoją gali ištikti smegenų funkcijų sutrikimai dėl staigaus galvos
panardinimo į šaltą vandenį;
 įlūžus ledui ir į vandenį įkritus gelbėtojui aišku, kad jis gali ir nuskęsti;
 kadangi gelbėjimo operacija yra vykdoma šaltame vandenyje (esant žemai oro
temperatūrai) tai gelbėtojui gresia hipotermija;
 esant užterštai aplinkai neatmetama ir infekcijos ar apsinuodijimo galimybė.
Be aukščiau išvardintų pavojų, priklausomai nuo vietovės, rizika gali padidėti, tačiau ją reikės
įvertinti vietoje ir imtis prevencinių priemonių. Tinkamai neapsaugojus gelbėtojo, iškyla grėsmė
ne tik gelbėjimo operacijos sėkmei bet ir pačio gelbėtojo gyvybei ir sveikatai. Norint išvengti
nelaimingų atsitikimų būtina išmokti apsisaugoti nuo pavojų ir valdyti rizikingas situacijas, t.y.
planuoti ir imtis prevencinių priemonių.
Prevencinės priemonės gali būti:
 techninės – tinkamos gelbėtojo asmeninės apsauginės ir specializuotos gelbėjimo
priemonės;
 organizacinės – geras gelbėjimo operacijos valdymas, tikslus pareigų pasiskirstymas
tarp gelbėtojų;
 žmogiškosios – aukšta gelbėtojų ir gelbėjimo operacijų vadovų kvalifikacija.
Norint užtikrinti gerą gelbėjimo operacijų ant ledo valdymą bei efektyvius veiksmus būtina
rengti įvairias pratybas ant ledo VPGT padaliniuose ir bendras, dalyvaujant įvairių padalinių
atstovams išsiaiškinant problemas, kylančias gelbėjimo metu, pasidalinant savo patirtimi.
Aukšta gelbėtojų ir gelbėjimo operacijų vadovų kvalifikacija gali būti pasiekta įvedus
centralizuotą apmokymą, t.y. sudarius mokymo programą ir sistemiškai vykdant mokymus bei
organizuojant pratybas. Pasaulinė praktika rodo, kad gelbėjimo tarnybose yra organizuojami įvairių
lygmenų 3 – 5 dienų gelbėjimo ant ledo kursai, kuriuose yra supažindinama su gelbėjimo
priemonėmis, mokoma saugos taisyklių, kaip suteikti pirmąją pagalbą hipotermijos ir skendimo
atvejais, vykdomos pratybos su įvairiomis gelbėjimo priemonėmis.
1.1 Asmeninės gelbėtojo apsauginės priemonės vykdant gelbėjimo darbus ant ledo
Gelbėtojas, darbui ant ledo, turi būti aprūpintas šiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis:

1 pav. Asmeninės apsaugos priemonės



Hidrokostiumu, kuris apsaugotų gelbėtoją nuo hipotermijos ir užteršto vandens
poveikio (infekcijų, apsinuodijimo), susižeidimų įlūžus į ledą, o taip pat apsaugotų
galvą nuo šalto vandens poveikio;



Plūdrumą palaikanti liemenė, kuri būtina gelbėtojui, kad užtikrinti jo ir gelbėjamojo
plūdurumą ant vandens paviršiaus;



Šalmas, kuris apsaugo gelbėtoją nuo galvos traumų jam paslydus ar atliekant
gelbėjimo darbus;



Virvė, jungianti gelbėtoją ir naudojamas priemones su krantu, kad būtų galima
partempti patį gelbėtoją su nukentėjusiuoju arba be jo. Gelbėtojo virvė darbo metu tai
neatsiejama saugumo priemonė kuri turi būti patikimai užtvirtinta arba laikoma krante
ir prisegta prie gelbėtojo ir naudojamų gelbėjimo priemonių. Ši taisyklė gali būti
netaikoma jeigu susidariusios sąlygos naudojant gelbėjimo virvę gali pakenkti
gelbėtojo saugumui.



Ledo ylos, kad gelbėtojas galėtų efektyviai judėti ledu panaudojant rankas bei galėtų
užlipti ant ledo, jeigu jis įlūžo artėdamas prie nukentėjusiojo ir avalyne su dygliuotais
padais, kad gelbėtojas galėtų efektyviai judėti ledu bei išvengtų traumų dėl slydimo.
1.2 Šiuolaikinės gelbėjimo priemonės

Gelbėjimo operacijos ant ledo sėkmės garantas – tai laikas, kaip greitai gelbėtojas sugebės
prieiti prie nukentėjusiojo, kad jį ištraukti iš eketės ir suteikti jam pirmąją pagalbą. Esant plonam
ledui arba jeigu pakeliui iki nukentėjusiojo reikia įveikti kelią tiek ledu, tiek vandeniu padeda
paviršiaus plotą didinančios bei plaukiojančios priemonės:
 “Hansa” rogės, kurios leidžia efektyviai judėti tiek ledu, tiek vandeniu, stebėti per
iliuminatorių dugną ir ieškoti skenduolio;
 dvigubos gelbėjimo rogės tai patobulintos gelbėjimo rogės, leidžiančios bėgti ledu
jas stumiant;
 gelbėjimo lentos, paviršiaus plotą padidinančios gelbėjimo priemonės, šiek tiek
paprastesnės savo konstrukcija už roges;
 gelbėjimo čiužinys, pripučiama, paviršiaus plotą padidinanti, gelbėjimo priemonė,
transportuojant neužima daug vietos;
 gelbėjimo plaustas - valtis – specializuota gelbėjimo valtis gelbėjimui ant ledo,
leidžianti lengvai įtraukti nukentėjusįjį į valtį.

2 pav. Šiuolaikinės gelbėjimo priemonės.
1.3 Parankinės gelbėjimo priemonės
Neturint specializuotų priemonių gelbėjimui ant ledo, galima jas pasigaminti iš gaisrinių
žarnų ir kopėčių. Tam reikia sujungti keletą gaisrinių žarnų (aišku jos turi būti hermetiškos),
sulenkti kaip parodyta 3 paveikslėlyje, pritvirtinti prie jų kopėčias, uždėti du antgalius, kurių vienas
aklinai uždarytų vieną žarnų angą, o antrasis būtų su čiaupu, leidžiančių pripildyti žarnas suslėgtu
oru. Nerekomenduojama jungti daugiau kaip trijų žarnų, kadangi sunku jas stumti ledu ir tiksliai
nukreipti nukentėjusiojo link. Nuo kranto atlikti skęstančiojo gelbėjimą galima įvairiais būdais
paduodant lazdą, šaką, įranga esančią priešgaisrinėse gelbėjimo AC (kobinį, glaustines kopėčias),
tam skirtą įrangą ir priemones, virves, teleskopines lazdas, gelbėjimo ratus ar plūdurus.

3 pav. Gaisrinių žarnų ir kopėčių panaudojimas.

2. Gelbėjimo darbų ant ledo vykdymas







2.1 Veiksmai atvykus į įvykio vietą
Rizikos įvertinimas;
Nustatyti tikslią nukentėjusiojo asmens vietą;
Gelbėjimo būdo ir įrangos pasirinkimas;
Bandyti užmegzti kontaktą su nukentėjusiuoju asmeniu;
Pasistengti kuo greičiau suteikti nukentėjusiajam teigiamą plūdrumą (pvz. numesti
gelbėjimo ratą ar kitas priemones).
Vykdant gelbėjimo darbus ant ledo vadovautis darbuotojo saugumo prioritetu.
2.2 Gelbėjimo ant ledo būdai

Gelbėjimo ant ledo operacija gali būti sėkmingai ir saugiai įvykdyta panaudojant asmenines
gelbėtojo apsaugines priemones (hidrokostiumą, pirštines, virvę ir dygliuotą avalynę) bei gelbėjimo
plūdurą, kurį galima nesunkiai pasidaryti. Tai aišku yra tik vienas iš daugelio gelbėjimo būdų,
tačiau vienas iš paprasčiausių ir nereikalaujantis brangių gelbėjimo priemonių, o taip pat šio būdo
privalumas yra tai, kad gelbėjimo automobilyje reikalinga įranga neužima daug vietos ir plono ledo
periodu gali būti išdėstyta bet kuriuose ar visuose gelbėjimo automobiliuose. Gelbėjimo darbus
galima išskirti į du lygius pirminį ir specialų. Pirminis lygis vykdomas tuomet kai gelbėtojai atlieka
gelbėjimo operaciją skęstančiam dar laikantis vandens paviršiuje, o specialus, kai skęstantis paniręs
po vandeniu ir jo gelbėjimui reikalinga specialiai apmokyti gelbėtojai - narai, naudojantys
specialius reikmenis. Narų gelbėjimo darbų vykdymas reglamentuojamas Valstybinės priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos narų saugos ir sveikatos taisyklių.
Atvykus į įvykio vietą gelbėtojas iš automobilio gali išlipti praktiškai jau pasiruošęs, t.y.
užsivilkęs hidrokostiumą ir užsidėjęs liemenę ir virvę. Aptarnaujantis asmuo laisvą virvės galą
užtvirtina ant kranto. Gelbėjimo operacija prasideda nuo gelbėtojo pasirengimo ir gelbėjimo būdo
pasirinkimo. Pirminio gelbėjimo būdai gali būti:
Gelbėjimas nuo kranto – šis būdas naudojamas tuomet kai nukentėjęs samoningas,
aktyviai palaiko kontaktą su gelbėtoju ir tvirtai laikosi už eketės krašto. Tuomet jam nuo kranto
metama arba paduodama gelbėjimo priemonės (mėtomi lynai, gelbėjimo ratas su virve, teleskopinė
lazda, čiužinys ir kita) arba parankinės priemonės (medžio šaka, kopėčios, gaisrinės žarnos ir kita)
ir nukentėjusiam įsitvėrus jis ištraukiamas į krantą.

4 pav.Gelbėjimo nuo kranto būdai

Gelbėjimas priartėjant prie nukentėjusio – šis būdas naudojamas kuomet skęstantis
sunkiai laikosi paviršiuje, tuomet gelbėtojas ledu turi judėti šliauždamas pilvu, arba naudodamasis
gelbėjimo įranga (gelbėjimo lentomis, hansa rogėmis, pripučiamais plaustais, valtimis, kopėčiomis
ir kita) taip gelbėtojas juda paskirstydamas savo svorį į didesnį ledo plotą, kad išvengtų įlūžimo ir
užtikrina papildomą plūdurumą. Reikia nepamiršti, kad gelbėtojas ir naudojamos priemonės turi
turėti ryšį su krantu virvės pagalba. Prišliaužus prie nukentėjusiojo reikia jam paduoti gelbėjimo
plūdurą, kad suteikti jam teigiamą plūdrumą, kadangi jam būnant vandenyje, jo drabužiai įsigeria
vandens ir jis bet kuria akimirka gali panirti po vandeniu. Po to reikia apeiti nukentėjusiajam iš
nugaros, įlipti į eketę ir užsegti (ar kitaip užtvirtinti) jam gelbėjimo plūdurą ar kilpą (gelbėjimo
plūduras turi būti pritvirtintas prie virvės). Pagal gelbėtojo komanda kai gelbėtojas pasiruošęs jis
pakelia ranką į viršų nukentėjusysis kartu su gelbėtoju pradedamas temti į krantą. Nukentėjusįjį ir
gelbėtoją temti iki kranto reikia kaip galima greičiau, kad jie vėl neįlūžtų.

5 pav. Gelbėjimas virvės, kilpos pagalba
Saugiausias ir efektyviausias būdas gelbėti, naudojantis specialiai tam skirtomis
priemonėmis („Hanza“ rogėmis, plaustais, gelbėjimo lentomis) naudojant šias priemones gelbėtojas
užsitikrina galimybę efektyviai tęsti operaciją ir jam įlūžus.

6 pav. Gelbėjimas su specialia įranga
Populiariausia įranga naudojama Lietuvoje - „Hanza“ rogės, jas naudoti galima tiek
ant ledo, tiek ant vandens. Atsižvelgiant į ledo storį ir gelbėtojų skaičių roges galima naudoti tiek
jas stumiant gelbėtojui prieš save, tiek ant jų atsigulus, iriantis ledo smeigų pagalba. Reikia
nepamiršti, kad gelbėtojas ir naudojamos priemonės turi turėti ryšį su krantu virvės pagalba.
Kuomet ledas labai plonas ir sunku juo judėti, būtina su rogėmis turėti ir plūdurą arba gelbėjimo
ratą, kurį kiek priartėjus galima numesti skęstančiajam.

7 pav. Rogių panaudojimas

8 pav. Nukentėjusio užkėlimas ir transportavimas į krantą.
Taip pat gelbėjimui ant ledo galima naudoti ir lengvas pripučiamas ar kito tipo valtis. Ši
priemonė efektyvi kuomet ledas išretėjęs arba užšalęs netolygiai į įvairaus dydžio gniužulus kitaip
„ižas“. Ižas susidaro prieš užšąlant vandens telkiniui, properšose, atlydžių metu. Lietuvoje upėse
paprastai susidaro gruodžio pradžioje. Valtį galima stumtis kol ledas tvirtas, o kai tai nepavyksta
irtis panaudojant irklus, kobinius, jei įmanoma variklius ar kitas priemones laužant prieš save
sušalusį vandens sluoksnį.

1. Valties stūmimas kobinio
pagalba

2. Valties užtraukimas ant
ledo visu svoriu

3. Ledo laužimas valties
priekine dalimi
9 pav. Valties panaudojimas
Taip pat gelbėjimui galima panaudoti gelbėjimo automobiliuose turimas priemones
(stabilizavimo lentas, neštuvus, sudedamas, ištraukiamas kopėčias ir kita). Šios priemonės padeda
gelbėtojui svorio jėga veikti didesnį ledo plotą, kad išvengtų įlūžimo. Reikia nepamiršti, kad
gelbėtojas ir naudojamos priemonės turi turėti ryšį su krantu virvės pagalba.

10 pav. Kopėčių, neštuvų, stabilizavimo lentos panaudojimas.

Gelbėjimo darbai ant ledo panaudojant narus - specialusis gelbėjimas ant ledo
panaudojant narus vykdomas arba tęsiamas kai skęstantysis panyra arba jau paniręs po vandeniu.
Vykdant nuskendusiojo žmogaus paiešką po ledu privalomas mažiausiai 3 povandeninių darbų
specialistų kiekis;
 dirbantis naras;
 atsarginis naras;
 du aptarnaujantys narai;
 nėrimo vadovas (vadovauja narų darbams pavojingų darbų atlikimo zonoje).
Dirbantis naras neria po ledu ir vykdo paiešką, jį aptarnauti, t.y. palaikyti su juo virvinį
ryšį, paskiriamas aptarnaujantis naras. Atsarginis naras budi pasiruošęs narų įrangą nedelsiamam
nėrimui avariniais atvejais, jo aptarnavimui taip pat paskiriamas aptarnaujantis naras, kurio pareigas
gali atlikti ir nėrimo vadovas. Šiuo atveju povandeninių darbų specialistų kiekis būtų – 4 asmenys,
minimalus – 3 asmenys.

11 pav. Gelbėjimas panaudojant narus
Narų darbo saugos taisyklėse žmonių gelbėjimui yra suformuotos šios nuostatos:
 žmonių gelbėjimo darbai atliekami be išankstinio planavimo, tačiau kiek tai
įmanoma imantis visų saugos priemonių;
 gelbėjant žmones nėrimo vadovas gali duoti leidimą nėrimui ir esant draudžiamom
didelio pavojingumo nėrimo sąlygoms, tačiau imantis visų įmanomų saugos priemonių.
Kadangi žmogaus skendimo atveju, apytiksliai po 15 min., jo organizme prasideda
negrįžtami pokyčiai, t.y. nebeįmanoma jo atgaivinti, narai, siekiant išgelbėti žmogaus gyvybę, gali
rizikuoti, ignoruojant kai kurias draudžiamas nėrimo sąlygas, tik 15 min. bėgyje. Toliau operacija
turi būti vykdoma laikantis visų saugos ir sveikatos reikalavimų.
Nėrimas žiemos metu po ledu yra draudžiamas, kai yra šios sąlygos:
Lentelė Nr.1
Padidinto pavojingumo
nėrimo sąlygos

Profesinė rizika

1. Peršalimo ligos.
Oro temperatūra ir vėjo
stiprumas

2.Skendimas dėl oro
tiekimo sutrikimų.

Saugos prevencinės
priemonės
pavadinimas
1. Esant oro
temperatūrai < 0C,
būtinos priemonės
aptarnaujančiojo bei
atsarginio naro apsaugai
nuo šalčio.
2. Būtina šilta patalpa
dirbančiajam narui
persirengti.
3. Būtinas karštas
vanduo.

Narų darbai draudžiami

 10 C, 14 m/s;
 15 C, 8.5 m/s;
 20 C.
esant ledonešiui
< 10 cm;

Tačiau, esant nepalankioms sąlygoms nardyti, jas galima pakoreguoti taip, kad jos taptu
įprastomis nardymo sąlygomis. Pavyzdžiui esant dideliam šalčiui nerimus atlikti iš apšiltintos
palapinės, turėti karšo vandens, šildymo prietaisus aplinkos temperatūrai šildyti, ir kitas priemones
saugiam nerimui įvykdyti. Atliekant tokius nerimus, privaloma tikslai žinoti koks yra ledo storis.
Ledo storio augimo priklausomybė nuo esamos lauko temperatūros yra pavaizduotas šioje lentelėje
(lentelė Nr.2).
Lentelė Nr.2 (ledo storio augimo priklausomybė nuo temperatūros)
t° (temperatūra)

Pradinis ledo storis (m.), ledo
augimo greitis cm/para;

Pradinis ledo storis (kai10cm),
ledo augimo greitis cm/para;

-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35

0,8
1,6
2,4
3,2
3,8
4,7
5,5

0,6
1,1
1,7
2,3
2,9
3,4
4

3. Sutartiniai rankų žymėjimai gelbėjimo operacijose
Sutartiniai rankų ženklai (toliau - ženklai) – tai nustatytais rankų ir plaštakų judesiai, taip
pat jų padėtimi duodami nurodymai pareigūnams, kurie atlieka įvairius veiksmus gelbėjimo
operacijose ant ledo metu.
Ženklų naudojimo bendrosios taisyklės:
 pareigūnas, rankų gestais rodantis ženklą (toliau - signalininkas), vykdytojas (toliau operatorius) nurodo atlikti tam tikrą darbo veiksmą;
 tuo pačiu metu abejomis rankomis rodomas tik vienas ženklas;
 ženklas privalo būti tikslus, suprantamas;
 kartu su gestais gali būti naudojamas ir žodinis pranešimas;
 gavęs nurodymą operatorius turi patvirtinti, kad jis suprato. Signalas patvirtinamas
pakartojant tą patį ženklą arba duodant ženklą „Supratau“.
Ženklai naudojami, kai:
 nurodymus neįmanoma perduoti per radijo stotį (jeigu nėra radijo stoties arba ryšio tarp
signalininko ir operatoriaus);
 signalininkas ir operatorius mato vienas kitą, tačiau negali girdėti dėl didelio triukšmo arba
nuotolio;
 nurodymus perduoti per ryšininką nėra patogu arba jo nėra;
 nurodymo metu nėra pavojaus tiek signalininkui, tiek operatoriui (išskyrus pavojaus
signalus)
Ženklai neturėtų būti naudojami:
 kai vienu metu dirba du ar daugiau operatorių ir ženklas, skirtas vienam iš jų, gali būti
suprastas ir kitų operatorių ;
 duodamas nurodymus operatoriui iš anksto turi būti nustatyta, kas iš gelbėjančiųjų
signalininkų yra pagrindinis ir vadovautis tik tais signalais, kuriuos jis rodo.

12 pav. Sutartiniai rankų ženklai gelbėjimo ant ledo operacijose

4. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas nukentėjusiam
Pirminius gaivinimo veiksmus gali atlikti bet kuris žmogus. Jei skęstančiojo oda
blyški, plukdydami atlikite dirbtinį kvėpavimą (įpūskite oro burna į burną). Kuo greičiau pradėkite
dirbtinį kvėpavimą (įpūtimus) – pradžioje pakanka įpūsti porą kartų. Pūsti galima ne tik burna į
burną, bet ir burna į nosį. Visų pirma įvertinkite skenduolio kvėpavimą ir kraujotaką. Jei
nukentėjusysis nekvėpuoja, pradėkite pradinį gaivinimą (santykiu: 2 įpūtimai ir 30 krūtinės ląstos
paspaudimų). Jei esate vienas, gaivinti reiktų pradėti įpūtimais, toliau tęskite pradinį gaivinimą 1
min. ir tik tada kvieskite pagalbą. Spausti reikia apatinę krūtinkaulio dalį (dviejų pirštų atstumu į
viršų nuo krūtinkaulio apačios), abiejų rankų delnus sudėjus vieną ant kito (pirštai turi būti pakelti),
ištiestomis per alkūnę rankomis, statmenai krūtinkaulio. Atminkite: nereikia stengtis pašalinti
vandens spaudžiant pilvą ar laikant žemyn galva. Vandens kiekis plaučiuose būna nereikšmingas, o
pats veiksmas didina vėmimo, aspiracijos komplikacijų skaičių. Užtenka išvalyti burną palenkus
galvą šoną. Vaikams atliekamų paspaudimų ir įpūtimų santykis priklauso nuo to, ar pagalbą teikia
vienas asmuo, ar daugiau. Paprastai ne medikai, kurie dažniausiai teikia pagalbą vieni, turi atlikti
trisdešimt paspaudimų ir du įpūtimus, tai yra, gaivinti tokiu pačiu santykiu, koks nurodytas
suaugusiųjų gaivinimo rekomendacijose. Paspaudimų gylis visiems vaikams turėtų būti mažiausiai
apie 4 cm kūdikiams ir apie 5 cm vaikams. Labai svarbu po to leisti krūtinės ląstai pakilti.
Tiek kūdikiams, tiek vaikams paspaudimų dažnis turėtų būti ne mažesnis nei 100 kartų
per minutę, bet ne didesnis nei 120 kartų per minutę. Jei gaivina vienas žmogus, kūdikiams krūtinės
ląstą reikia spausti dviem pirštais, o jei gaivina du ar daugiau, paspaudimai atliekami dviem

nykščiais, apglėbus krūtinės ląstą. Vyresniems vaikams paspaudimus galima atlikti viena arba
abiem rankomis, taip, kaip patogiau gaivinančiajam.
Jei jums pavyko atgaivinti skenduolį, paguldykite jį į stabilią šoninę padėtį ir laukite
medicinos pagalbos. Skendęs žmogus būna sušalęs. Kad jis ilgiau nešaltų, nuvilkite šlapius
drabužius, apklokite sausa antklode. Žmogų reikia gaivinti tol, kol jis atsipeikėja arba atvyksta
greitoji pagalba.

5. Pajėgų sutelkimas
Gelbėjimo darbams ant vandens ir vandenyje atlikti pejėgos siunčiamos tokiu principu:
 skęstančiųjų gelbėti į įvykio vietą planuojama siųsti arčiausiai esančią AC. Jei komandoje
ar PGT yra narų, papildomai siunčiamas narų automobilis;
 skenduolių ieškoti planuojama siųsti narus ir narų automobilį.
 kitų gelbėjimo darbų vandenyje atlikti į įvykio vietą planuojama siųsti artimiausios
komandos ar PGT automobilį su valtimi ir gelbėjimo įranga. Jei yra narų, juos numatoma
patelkti.

6. Dažniausiai pasitaikančios ledo properšų vietos

Prie nutekėjimo
vamzdžių

Prie kranto
linijos

Upių ištakose

Sniego sangrūdos
vietose

Prie nendrių

`

Upės ir ežerai
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